
Dinler Tarihi 1. Ünite Çalışma Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi diğer dinleri objektif
olarak inceleyen çalışmalar arasında sayılmaz?

Tahkîku Mâ li’l-HindA)

Beyânü’l-EdyanB)

El-Fark Beyne’l-FırakC)

El-Milel ve’n-NihalD)

Tahkîku Mâ li’l-HindE )

2. Aşağıdakilerden hangisi dinler tarihi ilminin
kullandığı metottur?

Kural koyucuA) YorumlayıcıB)

SavunmacıC) YargılayıcıD)

BetimleyiciE )

3. “Din, iyi bir hayata götüren vesiledir.” tanımı
aşağıdaki disiplinlerden hangisine aittir?

TeolojiA)

AhlakiB)

FelsefeC)

PsikolojiD)

SosyolojiE )

4. Kur’an’da din kavramıyla özel anlamda İslam, genel
anlamda ise bütün dinler kastedilir. Buna göre
Kur’an’da din iki anlamda kullanılmıştır. Biri mutlak
din (objektif), diğeri ise değişken (sübjektif) dindir.
 
Aşağıda mutlak din ile ilgili verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır? 

Kur’an’ın Allah’a (c.c.) izafe ettiği, bütün
peygamberlerin getirdiği dindir. 

A)

Esas ve ilkeleri belli olup zaman ve mekâna göre
özünde değişiklik olmayan dindir.

B)

Mutlak din, Allah’ın (c.c.) tarih boyu gönderdiği
din olan İslam’ı ifade eder.

C)

Kur’an-ı Kerim’de mutlak dini anlatmak için "ed-
din" kavramı kullanılmıştır.

D)

Allah’tan (c.c.) gelip insanların anlayışlarına göre
dönüştürülmüş dinler de mutlak dindir.

E )

5. Müslüman âlimlerin dini tanımlarken üç hususu göz
önünde bulundurdukları görülür.
Aşağıdakilerden hangisi bu hususlardan biri
değildir?

Dinin kaynağı Allah’tır (c.c).A)

Dinin dünyaya ilişkin yönü vardır.B)

Din, vahiy kaynaklıdır.C)

Dinin ahirete ilişkin yönü vardır.D)

Dinin muhatabı insandır.E )

6. Kur’an-ı Kerim’de din kelimesi, doksan beş yerde
çeşitli anlamlarda kullanılmaktadır. 
 
“Firavun dedi ki: ‘Bırakın Musa’yı öldüreyim de,
Rabbine yalvarsın bakalım. Çünkü ben onun sizin
dininizi değiştireceğinden yahut yeryüzünde fesat
çıkaracağından korkuyorum.” (Mü’min suresi, 26.
ayet.)
Yukarıda verilen ayette din kelimesi hangi
anlamda kullanılmıştır?

Örf ve âdetA) Hesap ve ceza günüB)

Kanun ve kurallarC) İnanç ve ibadetlerD)

Kulluk, itaatE )

7. Din, Kur’an-ı Kerim’de anlam alanı en geniş
kavramdır. Kur’an’da yer alan bazı kelimeler
doğrudan dinin anlam alanına girmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu kelimelerden biri
değildir?

MilletA) ÜmmetB)

ŞeriatC) FıtratD)

RahmetE )
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8. Din, insan hayatında çok önemli rol oynayan, tarihin
bütün devirlerinde ve bütün toplumlarda daima var
olan evrensel ve köklü bir olgudur. Bütün varlıklar
içerisinde sadece insana hitap eden ve insan için
olan din, insanla birlikte var olmuş ve tarih boyunca
varlığını sürdürmüştür.
Aşağıda dinin insan hayatındaki yeri ve önemi ile
ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Yaratılıştan kaynaklanan ve insanın tarihi kadar
eski olan sorulara, en doğru cevabı yalnızca din
verebilir.

A)

Din, insanın peygamber ve kitaplar vasıtasıyla
gelen bilgilerin öğretilmesi ile ortaya çıkan fıtri bir
duygudur.

B)

Din, içine düştüğü yalnızlık ve çaresizlik
karşısında insana ümit, teselli ve güven sağlayan
bir sığınaktır.

C)

Din, insanları doğruya, iyiye ve güzele iletme
konusunda hukuki ve ahlaki ilkeler ortaya koyar.

D)

Din, vicdan duygusunu harekete geçirerek, insanı
kötülükten alıkoymaya ve iyiliğe teşvik etmeye
çalışır.

E )

9. Kur’an-ı Kerim’de mutlak dini (İslam’ı) anlatan "ed-
dîn" kavramı yanında başka kavramlar da
kullanılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu kavramlardan biri
değildir?

Ed-dînu’l-kayyımA) DînullahB)

Ed-dînu’l-hâlisC) Dînu’l-hakkD)

Dînu’l-furkanE )

10. Dinler Tarihi, normatif bir bilim dalı değildir. Bu
özelliği nedeniyle aşağıda verilen niteliklerden
hangisine sahiptir?

Kural koyucuA) TanımlayıcıB)

BetimleyiciC) YargılayıcıD)

SavunmacıE )

11. Aşağıdakilerden hangisi din kelimesinin Kur'an - ı
Kerim' de geçen anlamlarından değildir?

Örf ve âdetA)

Kulluk, itaatB)

Akıl ve irade C)

Kanun ve kurallarD)

İnanç ve ibadetE )

12. Din, Allah'ın bir kanunudur ki Allah bunu
peygamberleri vasıtasıyla insanlara lütuf ve ihsan
buyurmuştur. Bu kanun, insanları hayra götürür;
insanlar, bu ilahî kanun hükümlerine kendi
tercihleriyle uyarlarsa doğru yolu bulmuş, hidayete
ulaşmış olurlar.
Paragrafta verilen din tanımı aşağıdaki isimlerden
hangisine aittir?

CürcânîA)

Rudolf OttoB)

Muhammed İkbalC)

Max MüllerD)

Ömer Nasuhi BilmenE )

13. Dinin insan hayatındaki yeri ve önemi ile ilgili
aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Din, içine düştüğü yalnızlık ve çaresizlik
karşısında insana ümit, teselli ve güven sağlayan
bir sığınaktır.

A)

Din, insanın doğuştan değil, hayat tecrübesiyle
oluşan duygudur.

B)

Din, toplumsal yapının tesisi ve devamını sağlar.C)

Din, insanı kötülükten alıkoymaya ve iyiliğe teşvik
etmeye çalışır.

D)

Din, insanları iyiye ve güzele iletme konusunda
hukuki ve ahlaki ilkeler ortaya koyar.

E )
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14. I- Tüm dinlerin tarihini inanç, ibadet, ahlak
sistemlerini ve dinî kurumlarını inceleyen bir bilim
dalıdır.
II- Dinleri mukayese ederken onları hak, batıl,
doğruluk, yanlışlık ve üstünlük bakımından da
değerlendirir.
III- Mensubu bulunan veya bulunmayan geçmişte
veya günümüzde yaşayan tüm dinler Dinler Tarihi'nin
konusunu oluşturur.
IV- Dinleri tarafsız bir şekilde oldukları gibi tasviri
(betimleyici) bir yöntemle, duygular ve ön yargılardan
bağımsız bir şekilde ele alıp inceler.
Yukarıda Dinler Tarihi hakkında verilen
bilgilerden hangileri doğrudur?

I ve IIA)

I ve IIIB)

II ve IVC)

I, II, IIID)

I, III, IVE )

15. Aşağıdakilerden hangisi İslam alimlerinin yapmış
olduğu din tanımları ile Batılı Din Bilimcilerin
yapmış olduğu din tanımlarındaki en temel
farklılıktır?

Batılı Din Bilimcilerinin din tanımlarında toplumsal
hayata ve bu hayatta insanların koyduğu
kurallara karışmayan bir Allah anlayışı
mevcutken, İslam alimlerinin Din tanımlarında
insanın yaşamının her evresine karışan bir Allah
anlayışı mevcuttur.

A)

Batılı Din Bilimcilerin din tanımları daha çok
topluma ve onun kurallarına hitap ederken, İslam
alimlerinin din tanımları ise daha çok uhreviyyatı
ön plana çıkarmıştır.

B)

İslam alimlerinin din tanımlarında salt sevgiye
indirgenmiş bir tanım mevcutken, Batılı Din
Bilimcilerin tanımları daha çok katı kuralları ve
ibadet anlayışı olan dinden bahseder.

C)

Batılı Din Bilimcilerin din tanımlarında din, genel
ifadeli kalıplara indirgenen ve dünya ile ahiret
dengesini kuramamışken İslam alimlerinin
tanımında ise dinin sadece tek bir yönünü ele
alan eksik bir tanım söz konusudur.

D)

İslam alimlerinin ve Batılı din bilimcilerin din
tanımları hayata bütüncül yaklaşmaktadır. Her iki
grubun da din tanımındaki genel anlayış Allah
merkezli ve sevgi temelli bir dindir

E )

16. Kur’an-ı Kerim’de kullanılan “Din” kavramı ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Kur’ân’da kullanılan din kavramı İslam ve diğer
dinlerden bahsettiği gibi aynı zamanda
sorumluluk, kulluk ile itaat, mükafat ve ceza günü
gibi manalarda da kullanılmaktadır

A)

Kur’ân’da kullanılan din kavramı ile İslam dışında
başka din anlatılmaz. Diğer dinlerin isminin
geçmesi o dinlerin İslam’a karşı durumundan ve
o dine mensup kimselerden bahsetmek içindir

B)

Kur’ân’da “ed-din”, “ed dînu’l kayyım”, “dînu’l
kayyıme” vb gibi kavramlar ile değişken dinlerden
bahsedilirken “din” kavramı ile ise de mutlak
dinden bahsedilir

C)

Kur’ân’da din kelimesinin çoğulu olan “Edyan”
kelimesi hiç geçmez

D)

Fatiha Suresinde geçen “Din” kavramı ile Allah
“Ceza ve Mükafat” gününden bahsetmektedir.

E )

17.  I- Mahmud Es’ad bin Emin Seydişehri – Tarih-i
Edyan       
II- Şehristanî – el Milel ve’n Nihal     
III- Şemsettin Sami – Esatir
Yukarıda yer alan eserlerden hangisi 19.Yüzyılda
modernleşmenin etkisiyle yazılmış olan
eserlerden değildir?

I – II – II  A)

Yalnız IIB)

I – IIIC)

I – II  D)

II- IIIE )
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18. Batı’da yapılan Dinler Tarihi çalışmalarıyla ilgili
aşağıdakilerden hangisi söylenemez.

Batı, Özellikle Hristiyan nüfusun yoğun olduğu
bölgelerde, Dinler Tarihi çalışmalarını, tek hak
dinin Hristiyanlık olduğu ve diğer dinlerin
bozulmuş olduğu iddiasıyla gereksiz görmüş ve
bu alanda eserleri, yok denecek kadar az
meydana getirmiştir

A)

Batı, Dinler Tarihi alanında yazmış olduğu
eserlerde “Din Fenomenolojisi” kavramından
uzak kalmıştır. Bu da Batı’da İslamafobizm gibi
bir kavramın oluşmasında önemli bir etken
olmuştur. Hatta bu düşünceye 15 Mart 2019
tarihinde Yeni Zelanda’da Cuma namazı
esnasında yapılan terör saldırısı örnek olarak
verilebilir

B)

Batı’da ilk Dinler Tarihi alanındaki çalışmalar 19.
Yüzyılın sonlarına doğru İsviçre, Hollanda ve
Belçika gibi ülkelerde kurulan “Dinler Tarihi
Kürsileri” ile başlamıştır

C)

Batı’da kurulan “Dinler Tarihi Kürsileri” sadece
Dinler Tarihi alanındaki çalışmaların hız
kazanması amacıyla kurulan kuruluşlar değildir.
Bu kuruluşların aynı zamanda Batılı devletlerin,
sömürgelerinin kendilerini sevmeleri için
sömürgesi olan devletlerin dinlerini, dillerini ve
kültürlerini öğrendiği gibi kirli bir yanı da vardır

D)

Batı’da diğer dinleri araştıran tabirler sürekli,
içerik ve zamanla yapılan çalışmaların eksen
kaymasından dolayı değişmiştir. Bu anlamda ilk
kullanılan tabir “Dinler Bilimi” çok genel ve iddialı
olduğu için yerini “Dinler Tarihi” kavramına o da
çok katı bir tarihçi anlayışından dolayı
“Karşılaştırmalı Dinler Tarihi” lafzına yerini
bırakmıştır

E )

19.  Hicri I. Yüzyılda Müslümanlar, Kur’ân’da
Hristiyanlardan, Yahudilerden, Mecusilerden ve
Sabiîlerden söz edilmesinden yola çıkarak diğer
dinlere ilgi duymuşlardır. Bu sebeple de diğer dinlerin
tarihlerini, ibadetlerini, inanç esaslarını, ahlaklarını ve
diğer dinlere bakışlarını araştırmaya ve bu alanda
eserler meydana getirmeye başlamışlardır. Fakat bu
alan da yazılan ilk eserler Dinler Tarihi alanında
Dinler Tarihinin objektiflik yasasına uymaması
sebebiyle kabul görmemiştir. Bunun üzerine
Müslüman alimler aynı dönem içerisinde ilerleyen
zaman diliminde Dinler Tarihi alanında kabul görmüş
ve bir o kadar da beğenilmiş eserler kaleme almıştır.
Aşağıdaki Müellif-Eser eşleştirmelerinden hangisi
yukarıda bahsi geçen eserler arasında yer
almaktadır?

Şehristanî – el Milel ve’n Nihal / Birunî – Tahkîku
Mâli’l

A)

Gazzali – Reddü’l Cemîl / Ebu’l Meâli
Muhammed bin Ubeydullah – Beyânu’l Edyan

B)

Şehristanî – el Milel ve’n Nihal / Şemsettin Sami
– Esatir

C)

Şemsettin Sami – Esatir / Gazzali – Reddü’l
Cemîl

D)

Birunî – Tahkîku Mâli’l Hind / Ebu’l Meâli
Muhammed bin Ubeydullah – Beyânu’l Edyan

E )

20. Hicri I. Yüzyılda Müslümanlar, Kur’ân’da
Hristiyanlardan, Yahudilerden, Mecusilerden ve
Sabiîlerden söz edilmesinden yola çıkarak diğer
dinlere ilgi duymuşlardır. Bu sebeple de diğer dinlerin
tarihlerini, ibadetlerini, inanç esaslarını, ahlaklarını ve
diğer dinlere bakışlarını araştırmaya ve bu alanda
eserler meydana getirmeye başlamışlardır. Fakat bu
alan da yazılan ilk eserler Dinler Tarihi alanında
Dinler Tarihinin objektiflik yasasına uymaması
sebebiyle kabul görmemiştir. 
Aşağıdaki Müellif-Eser eşleştirmelerinden hangisi
yukarıda bahsi geçen eserler arasında yer
almaktadır?

İbn Hazm – Kitabu’l-Fasl fi’l Mile’l ve’l Ehvâi ve’n
Nihal / Abdülkahir el-Bağdadi – el Fark Beyne’l
Fırak

A)

Ebu’l Meâli Muhammed bin Ubeydullah –
Beyânu’l Edyan / Birunî – Tahkîku Mâli’l Hind

B)

Abdülkahir el-Bağdadi – el Fark Beyne’l Fırak /
Gazzali – Reddü’l Cemîl  

C)

Birunî – Tahkîku Mâli’l / Şehristanî – el Milel ve’n
Nihal

D)

Gazzali – Reddü’l Cemîl / Ebu’l Meâli
Muhammed bin Ubeydullah – Beyânu’l Edyan

E )
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21. Hicri 6. Yüzyıl ve sonrasında Müslüman alimler,
çalışmalarında diğer dinlerden bahsederken dinleri,
vahye dayanan ve vahye dayanmayan olarak ayırmış
ve bu şekilde farklı bir usul kullanmışlardır. Bu tarz
çalışmalar Osmanlı Döneminde çok fazla tutmuş ve
Tanzimat dönemine kadar bu tarz eserler ve
tercümeleri Dinler Tarihi eseri denilince akla ilk gelen
eserler olmuştur. 
Aşağıdaki Müellif-Eser eşleştirmelerinden hangisi
Yukarıda bahsi geçen eserler arasında yer
almamaktadır?
 

Mahmud Es’ad bin Emin Seydişehri – Tarih-i
Edyan / Şehristanî – el Milel ve’n Nihal

A)

Ebu’l Meâli Muhammed bin Ubeydullah –
Beyânu’l Edyan / İbn Hazm – Kitabu’l-Fasl fi’l
Mile’l ve’l Ehvâi ve’n Nihal

B)

Şehristanî – el Milel ve’n Nihal / Şemsettin Sami
– Esatir

C)

Şemsettin Sami – Esatir / Mahmud Es’ad bin
Emin Seydişehri – Tarih-i Edyan

D)

İbn Hazm – Kitabu’l-Fasl fi’l Mile’l ve’l Ehvâi ve’n
Nihal / Mahmud Es’ad bin Emin Seydişehri –
Tarih-i Edyan

E )

22.   I- MÖ 6. Yüzyılda Çin’de ortaya çıkmıştır 
II- 1912 yılına kadar Çin’in resmi dini olarak kabul

edilmiştir 
III- 350 milyon nüfusa sahiptir

Yukarıdaki yargılarda anlatılan din
aşağıdakilerden hangisidir?

KonfüçyanizmA)

MecusilikB)

TaoizmC)

SihizmD)

BudizmE )

23. I- Dünya üzerinde 25 milyon nüfusu mevcuttur     
II- Hindistan’ın Penjab bölgesindedir     

III- MS 15. Yüzyılda Hindistan’da ortaya çıkmıştır
Yukarıdaki yargılarda anlatılan din

aşağıdakilerden hangisidir?

Taoizm  A)

YahudilikB)

KonfüçyanizmC)

MecusilikD)

SihizmE )

24.  I- Dünya üzerinde 20 milyon nüfusu mevcuttur   
II- Dünya üzerinde nüfusunun çoğunluğu Çin, Hong

Kong, Tayvan, Kore, Japonya ve Vietnam gibi
ülkelerdedir 

III- MÖ 6. Yüzyılda ortaya çıkmıştır
Yukarıdaki yargılarda anlatılan din
aşağıdakilerden hangisidir?

Yahudilik  A)

TaoizmB)

KonfüçyanizmC)

SihizmD)

MecusilikE )

25. - Din iyi bir hayata vesiledir
- Din, duyguyla karışık ahlaktır

Yukarıda yer alan din tanımları aşağıdaki
disiplinlerden hangisine aittir?

Teolojik TanımlarA)

Felsefi TanımlarB)

Psikolojik TanımlarC)

Ahlaki TanımlarD)

Sosyolojik TanımlarE )
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26. - Din sonsuz bir ilgidir
- Din beşerî bir yansıtmadır

Yukarıda yer alan din tanımları aşağıdaki
disiplinlerden hangisine aittir?

Teolojik TanımlarA)

Felsefi TanımlarB)

Ahlaki TanımlarC)

Psikolojik TanımlarD)

Sosyolojik TanımlarE )

27.  I- Bilgi üzerindeki hâkimiyetini ve toplumdaki itibarını
kaybetmek istememesi 

 II- Hristiyanlığın temelini sarsacağı ve inananlarda
şüphe oluşturacağı endişesi 

III- Sömürge sistemine destek teşkil edeceği
düşüncesi 

 IV- Dinlerin objektif ele alınamama ihtimali
Yukarıda yer alan yargılardan hangisi Kilise’nin
Dinler Tarihi çalışmalarına karşı çıkma sebepleri

arasında yer almaktadır?

I – II  A)

I - IVB)

II – IIIC)

III –IV  D)

II-IVE )

28. Dinler Tarihi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?

Tüm dinlerin tarihini; inanç, ibadet, ahlak ilkeleri
ile kurumlarını inceleyen bir bilim dalıdır

A)

Mensubu bulunan veya bulunmayan geçmişte
yaşamış ve günümüzde yaşayan tüm dinler,
konusunu oluşturur

B)

Tüm dinleri tasvir edici bir yöntemle, duygular ve
ön yargılardan bağımsız bir şekilde ele alıp
inceler

C)

Bütün dinlere objektif yaklaşmalıdırD)

Dinleri incelerken objektif bir şekilde hak-batıl,
doğruluk-yanlışlık bakımından değerlendirmeye
tabi tutmalı ve insanların doğru dini bulmasına
yardımcı olması gerekir

E )

29. Dinlerin aşağıdaki yönlerinden hangisi Dinler
Tarihi konularından biri değildir?

Tarihi SüreçleriA)

Ahlak SistemleriB)

İnançlarının DoğruluğuC)

Dini KurumlarıD)

İbadet RitüelleriE )

30. Aşağıdakilerden hangisi Dinler Tarihi Biliminin
kullandığı metotlar arasında yer almaz?

Nitelendirici MetodA)

Karşılaştırmacı MetodB)

Savunmacı MetodC)

Tarih MetoduD)

Betimleyici MetodE )

31. Aşağıdakilerden hangisi İslam dışındaki diğer
dinleri öğrenmenin temel amaçlarından biri

değildir?

Din hizmetlerini daha verimli hale getirmekA)

İslam’ın diğer dinlerden üstün olduğunu ispat
etmek

B)

İslam dini diğer din mensuplarına daha iyi
anlatılır

C)

Hurafeleri daha kolay tespit etmekD)

Ehl-i kitabın yaptığı hataları öğrenerek aynı
hatalara düşmemek

E )
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32. İslam dünyasında diğer dinlerle ilgili çalışmalar hicri
ilk asırda başlamıştır. Bu eserler diğer dinlere karşı
tarafsız ve nesnel olmayan yaklaşımları nedeniyle
modern dinler tarihinin amaç ve metotlarına aykırıdır.
Aynı dönemlerde diğer dinleri objektif olarak
inceleyen çalışmalar da yapılmıştır. Bunun en güzel
örnekleri Bîrûnî ve Ebu’l-Meâli Muhammed b.
Ubeydullah’ın eserleridir. Özellikle Bîrûnî’nin
Müslüman bir âlim olarak Hinduizm konusunda
tarafsız ve objektif olarak kaleme aldığı eseri,
modern dinler tarihi bilimi için çok önemlidir.
Buna göre paragrafta bahsi geçen Bîrûnî ve
Ebu’l-Meâli Muhammed b. Ubeydullah’ın eserleri
hangi şıkta doğru olarak sıralanmıştır?

el-Fark Beyne’l-Fırak ve er-Reddü’l-CemîlA)

el-Milel ve’n-Nihal ve Tahkîku Mâ li’l-
Hind                   

B)

Kitâbu’l-Fasl fi’l-Milel ve’l-Ehvâi ve'n-Nihal ve
Esatir

C)

Tahkîku Mâ li’l-Hind ve Beyânü’l-EdyanD)

Tarih-i Edyan ve Beyânü’l-EdyanE )

33. “Kim İslam’dan başka bir din seçerse bu ondan kabul
edilmeyecektir.”
(Âl-i İmrân suresi, 85. ayet.)
“Göklerdeki ve yerdeki herkes ister istemez ona
boyun eğmişken ve ona döndürülüp götürülecekken
onlar Allah’ın dininden başkasını mı arıyorlar?"   (Âl-i
İmrân suresi, 83. ayet.)
Ayetlerde geçen din kelimesi ile aşağıdakilerden

hangisi vurgulanmaktadır?

Hesap ve ceza günüA)

İnanç ve ibadetB)

Kanun ve kurallarC)

Kulluk ve itaatD)

Sorumluluk ve toplumsal değer bilinciE )

34. “Andolsun biz, her ümmete “Allah’a kulluk edin, sahte
tanrılardan uzak durun.” diyen bir elçi gönderdik.
Allah, onlardan kimini doğru yola iletti; kimine de
(kendi iradeleri sebebiyle) sapıklık hak oldu. Şimdi
yeryüzünde dolaşın da hak dini yalanlayanların
sonunun ne olduğunu görün"  (Nahl suresi,
36.ayet.)    
“Ve orada, acı veren azaptan korkanlar için bir işaret
bırakmış olduk.”  (Zariyât suresi, 36. ayet.)

Ayetlerden aşağıdaki yargılardan hangisi
çıkarılamaz?

Her ümmete onları doğru yola iletecek bir elçi
gönderilmiştir.

A)

İnsanların yaptıkları davranışlar onların sonunu
belirler.

B)

Helak edilen kavimlerden geriye kalanlar insana
ahiretteki cezayı hatırlatır.

C)

Kitap verilenlerin hatalarına düşmemek için
onların din ve tarihlerini tanımak gereklidir.

D)

Yeryüzünü gezip görenler cezalandırılan
kavimleri tanımış olurlar.

E )

35. I- Arap Yarımadası’nda doğan İslam başta Ortadoğu,
Asya ve Afrika kıtaları olmak üzere   dünyanın
değişik bölgelerinde yaşanmaktadır.
II- Çin’de ortaya çıkan dinlerden Konfüçyanizmin
mensubu, Taoizmden daha azdır.
III- Hıristiyanlık Hz. İsa’dan (a.s.) sonra Pavlus
tarafından şekillendirilerek Filistin’de ortaya çıkmıştır.
En yaygın olduğu bölge Avrupa’dır. Amerika,
Avustralya, Afrika ve Asya’nın da önemli bir kısmı
Hristiyan’dır.
IV- Hindistan’da ortaya çıkan dinler; Budizm,
Hinduizm ve Sihizmdir. Güney Asya ve      Uzakdoğu
ülkelerinde yaygın olarak bulunmaktadır.
V- Mecusilik Irak’ta ortaya çıkmıştır. Büyük çoğunluğu
İran’da ve Hindistan’ın Bombay    bölgesinde, geri
kalanı ise Afganistan, ABD, Kanada ve
Azerbaycan’da yaşamaktadır.
VI- Yahudilik MÖ 13. yüzyılda ortaya çıkmıştır. İsrail,
Amerika ve dünyanın diğer bölgelerinde 100
milyonun üzerinde Yahudi bulunmaktadır.               

Yukarıdaki metinde numaralanmış cümlelerden
hangileri doğru bilgi içermektedir?

I, II ve IIIA)

I, III ve IV  B)

II, VI ve VIIC)

III, IV ve VD)

V, VI ve VIIE )
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